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Sa¤l›k ortam›nda kad›n sa¤l›k çal›flanlar›n›n yo¤unlu¤una ra¤men hala bu grubun kendine özgü
sorunlar›n›n çözümlenmesi gereken bir sorun olarak görünürlük kazanmam›fl olmas›, kad›nlar›n biyolo-
jik anatomik ve toplumsal cinsiyet ayr›mc›l›¤›ndan kaynakl› farkl› sa¤l›k sorunlar›n›n hem bilimsel
aç›dan hem de günlük t›bbi pratikte klasik üreme sa¤l›¤› yaklafl›m›na ek olarak derinlefltirilerek
katk›lara ihtiyac› olmas› ve neoiberal ekonomik politikalar›n sonucu olarak tüm emek cephesine dönük
sald›r›larla beraber kad›nlar›n ciddi hak gasplar›na u¤ramas› komisyonumuzun kurulmas›n›n temel
gerekçeleridir. Buradan hareketle 2006 y›l›nda pratisyen hekim ,kad›n-do¤um,adli t›p,t›bbi etik alan-
lar›ndan bir bileflen taraf›ndan komisyonumuz kurulmufltur.Ankara’da 2006 haziran›nda TTB genel
kurulunda kad›na yönelik cinsiyet ayr›mc›l›¤› ve fliddet, pozitif ayr›mc›l›kla ilgili karar önerilerinin verilmifl
olmas› ve 2006 sonbahar›nda yap›lan ara genel kurulda bu önrilerin karar haline dönüflmesi sürece
ivme katm›flt›r.

Kad›na yönelik fliddete karfl› hekim tutumunun inecelenmesi ilk çal›flma olarak ele al›nm›fl, bu amaçla
bir anket haz›rlanm›fl ve randomize örnekleme yöntemiyle bir anket çal›flmas› yap›lm›flt›r. Anketin ilk
sonuçlar› merkezi kol faaliyeti olarak 1.Kad›n Sa¤l›¤› Kongresinde sunulmufltur.

16-17 kas›m 2007 tarihinde Denizli’de gerçeklefltirilen kad›n hekim örgüt okulu çal›flmalar›nda iki ana
bafll›¤›n e¤itsel çal›flmas› komisyonumuzca gerçeklefltirilmifltir.

Kad›na yönelik fliddet karfl›s›nda hekimleri bilgilendirmeye dönük kitapç›k çal›flmas› sürdürülmüfl ve
taslak 1.Kad›n Sa¤l›¤› Kongresinde sunulmufltur.

8 martta acil servis hekimlerine da¤›t›lmak üzere broflür çal›flmas› komisyonumuzca yap›lm›fl ve
da¤›t›lm›flt›r.

8 martta kad›n hekimlere dönük k›sa film gösterimi ve kokteyl gerçeklefltirilmifltir.
Kad›na Yönelik fiiddet’in bütünsel bir yaklafl›mla disiplinler aras› aç›mlanmas› amac›yla planlanan 1.
Kad›n Sa¤l›¤› Kongresinin 20-22 Mart 2008 tarihlerinde gerçeklefltirilmifl, komisyonumuz kongre
haz›rlanma sürecinde düzenleme kurulunda yer alm›fl ve kongrede kad›na yönelik fliddetin Adli T›p
boyutu,  klinik  yüzü ve Sa¤l›k Bakanl›¤› uygulamalar›nda model önerisi ile katk› sunulmufltur.

Kad›n Komisyonu
Çal›flma Raporu


